
Veileder for turneringer og hcp- regulering 
Dette dokument er basert på erfaringer fra turneringer og selskapsrunder relatert til Trones 
golfbane og Stiklestad Golfklubb. Ordinære turneringer er regulert av føringene fra Norges 
Golfforbund mht anbefalinger for startkontigent, premieringer, starttidspunkt ved turneringer/
åpning og stenging av banen, handicapreguleringer i golfbox mm.  

Dette dokument tar sikte på å regulere aktiviteten til damegruppe, herregruppe og 
seniorgruppe i Stiklestad Golfklubb gjennomfører turneringer i regi av SGK og som 
selskapsturnering. Vi vil også gi noen føringer for premieringer. 

Videre har vi bedt HCP-komite og turneringsutvalg gi synspunkter for vår aktivitet. 

1 Handicapkomiteen  
Det har den siste tiden vært flere henvendelser til klubben angående spillere med ukorrekt 
handikap i turneringer og som ikke benytter golfreglene og etiske regler i golfspillet. Dette er 
veldig synd. Det vil pga dette bli utført kontroller i Golfbox i slutten av året sammen med 
handikaprevisjonen.  

Handikapsystemet kan ikke være opp for vurdering av den enkelte spiller, da blir det like 
mange tolkninger som det er spillere. Skriv alle rundene du går, uavhengig av forholdene, 9 
eller 18 hull, dårlig eller god score. Kun da vil handikapsystemet fungere som det er tenkt. 

Handicapkomiteen har i tillegg diskutert med styret og blitt enige om at alle turneringer i regi 
av klubben skal være handicaptellende. Dette gjelder også for turneringer som arrangeres av 
andre avdelinger enn Turneringskomiteen. Det oppfordres videre til at alle “private” 
turneringer som legger inn blokkering i Golfbox skal ha handicapjusteringer så langt dette lar 
seg gjøre. 

Videre vil vi bruke denne muligheten til å informere om noen av endringene i EGA Handicap 
Systemet som kom i 2016. Spillere i HCP kategori 2 (4.5 – 11.4) kan ha 9 hulls 
handicaptellende runder. Års-revisjon utgår og erstattes av handicaprevisjon som gjøres av 
klubben. 

NGF; Handicapbestemmelsene forutsetter at alle spillere gjør sitt beste for å spille hvert hull i 
hver handicaptellende runde med så få slag som mulig, og at alle handicaptellende selskaps- 
og turneringsrunder registreres i GolfBox. Vesentlige endringer fra NGF`s tredje utgave, 
2012-2015: 9 hulls handicaptellende selskaps- og turneringsrunder innført i handicapkategori 
2 (handicap 4,5 – 11,4). Høyeste EGA handicap («offisielt handicap») er økt fra 36,0 til 54 og 
alle handicap opp t.o.m. 54 omtales EGA handicap. Handicapkategori 6 er innført hvor 
handicap 37 – 54 inngår (klubbhandicap utgår dermed). Oppjustering i handicapkategori 5 er 
0,1 pr. poeng under buffersonen (tidligere 0,2). Forenkling i forhold til etablering av handicap. 
Handicaprevisjon er innført, som kan gjennomføres mer enn én gang pr. år (erstatter 
Årsrevisjon). Vesentlig flere muligheter for nasjonale tilpasninger og valgmuligheter enn 
tidligere.  Merk at Norge, Sverige, Finland og Danmark har hatt mange samtaler hvor målet 
har vært å ha så like nordiske bestemmelser som mulig. 



!  
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2 Turneringskomiteen 
Det er en oppfatning i utvalget at det er sperret unødvendig lenge i golfboks når det er 
turneringer. Dette reduserer muligheten for medlemmer og gjester å gå ut på banen før/etter 
turneringer. Dette bør åpnes opp tidligere.  

Forslag: Påmeldingsfrist til turneringer settes med en tidligere tidsfrist.  
Eks. fredag kl 1200 eller torsdag kl 1800 (ved turnering på lørdag). Det vil da være mulig å 
fjerne blokkeringer, slik at medlemmer og gjester kan benytte banen de dagene det er 
turneringer.  
Endringer i golfboks må skje med en gang påmeldingsfristen har gått ut og startlisten er klar, 
slik at evt. medlemmer og gjester kan melde seg på i golfboks. Medlemmer bør allikevel 
oppfordres til å melde seg på turneringer i klubben.  

Turneringer er en vesentlig inntekt for klubben. Utvalget mener at antallet turneringer bør 
ligge på dagens nivå. Turneringer er viktig for klubben – økonomisk, sosialt og som 
markedsføring. Flytting av turneringer bør (må) unngås. Utvalget mener Turneringskomitéen 
må vurdere at klubbens turneringer har både shotgun-start og løpende start. Det er også et 
ønske fra utvalget at turneringene har forskjellige starttidspunkt (f.eks kl 10, kl 11, kl 12 etc.) 

Klubbmesterskap. Utvalget stiller seg noe undrende til at det er lite påmelding til 
klubbmesterskapet. Årsakene kan være mange, men vi tror at endel blir ”skremt” av slaggolf 
(bruttoscore).  

Forslag:  Utvalget ønsker at det blir sett på muligheten til flere klasser i klubbmesterskapet. 
Eksempler er klubbmester herre/dame (Hovedmester – brutto), klubbmester senior herre/dame 
(brutto), klubbmester kl A herre/dame (hcp 12-23 – stabelford) & klubbmester kl B (hcp 
23-36 – stabelford). Det vurderes å benytte seg av en åpen klasse også. Klubbmedlemmene 
oppfordres til å melde seg på klubbmesterskapet. Dette bør være den største turneringen i 
klubben! 



9-hulls turneringer på lørdag eller søndag. Utvalget diskuterte muligheten for dette. Det er en 
oppfatning om at det kan være noen medlemmer som ikke melder seg på de vanlige 
turneringene, da de føler at 18 hull blir for mye. Utvalget mener at Turneringskomitéen bør 
vurdere om det er mulighet for å arrangere 9-hulls turneringer i noen helger. Disse kan da 
gjerne starte litt ut på dagen hvis det er nødvendig.  

Grupperinger i klubben 
Utvalget har diskutert synspunkter vedrørende ”Klubber i klubben”. Det er her ulike meninger 
vedr. denne oppfattelsen. Men temaet er blitt diskutert grundig.  
Oppfatningen til flertallet av utvalget, er at det pr i dag ikke er et problem med disse gruppene 
i dag. Men utvalget ser at det kan bli en utfordring for klubben hvis det skulle oppstå enda 
flere slike grupperinger i klubben. Utvalget ønsker å gjøre styret oppmerksom på at hvis det 
skulle bli startet flere slike grupperinger, så kan dette på sikt utvikle seg til å bli et problem.  

Utvalget er oppmerksom på at noen av disse gruppene i dag, er store tunge sponsorer i 
klubben. Og at det kan være en økonomisk risiko ved å endre på dette. Sponsorene kan trekke 
seg fra klubben.  Dette må unngås. Alternativt så må dette inngå i sponsorkontrakten med 
klubben. Problemet her tror utvalget, er at noen medlemmer i SGK føler at de sperrer de beste 
tidene i uken gjennom hele sesongen.  

Forslag: Utvalget oppfordre klubben til å innlede en diskusjon med ”Klubbene i klubben”. Er 
det mulighet for disse ”klubbene i klubben” å gå ut annenhver uke på front & back? På den 
måten, så vil ikke de samme tidspunktene være sperret hver uke gjennom sesongen. Og 
medlemmer og gjester vil kunne gå ut på front, de ukene ”klubbene i klubben” går ut på back. 
På denne måten vil man kunne nærme seg en gylden middelvei vedr. dette emnet.  

3 Dame-, herre- og seniorturneringer 
Under dette punkt vil vi behandle påmelding, påmeldingsavgift, handicapregulering og 
premiering. 

Selskapsrunder 
Ved selskapsrunder som er trivselsrunder vanligvis på 9 hull står arrangøren/gruppen fritt mht 
hvem som deltar, starttid, startkontingent, premiering (1.premieres og uttrekkspremier ol).  

Turneringer for dame, herre, og senior i SGKs regi 
Turneringer for dame, herre, og senior i SGKs regi skal startkontingent betales til SGK. 
Registrering skal gjøres til avtalt tid som arrangør har satt. Hovedprinsippet for disse lokale 
turneringene er at inntektene skal være høyere enn utgiftene. Da har vi sett bort fra eventuelle 
sponsorstøtte som kan komme i tillegg 
Gruppene er ansvarlig selv å presentere regnskap når gavepremier for Proshop tas ut.  
Gavekort på kr 100 med 1/3 premiering inklusiv uttrekkspremie er SGK`s anbefaling.  Som 
avslutning for året kan inntektene til siste turnering brukes til premier og innkjøp av kaker 
mm. Utlegg med kvitteringer vil da bli refundert. Uttaket eller dekning av utgifter kan ikke 
overstige det som er inntekten.  
Arrangør av Dame, herre og seniorgruppene i SGKs regi er ansvarlige for å regulere Hcp til 
den enkelte etter hver turnering. 



4 Ordinære turneringer i SGK`regi 
1/3 premiering er vanlig hovedregelen eller reglene satt av NGF. Alle inntektene går til SGK. 
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Styret i Stiklestad golfklubb


